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Com fulcro nos Artigos 177 e 443 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa
Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que determine a convocação de AUDIÊNCIA PÚBLICA, a
ser realizada dia 25 de Abril de 2019 as 16:00 no Auditório “Deputado Milton Figueiredo” nesta Casa de Leis,
para discutir a situação da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA/MT.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos a presente proposição com a finalidade de discutir a situação do Ceasa em Mato Grosso, em
especial a extinção ou não dessa empresa.

A Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA/MT é uma Sociedade Anônima de
Economia Mista, criado sob a égide da Lei 9.913 de 15 de Maio de 2013, implantada de acordo com as
normas do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento – SINAC e nos termos do Decreto nº 70.502 de
11 de maio de 1972.

A CEASA/MT tem como Objetivo central ordenar a função de abastecimento de gêneros alimentícios no
Estado de Mato Grosso e para atingir sua finalidade elaborará Planos, Projetos e Programas compatíveis
com as diretrizes básicas emanadas do Governo do Estado de Mato Grosso.

No inicio do governo Mauro Mendes foi anunciado a extinção de algumas empresas, uma delas o
CEASA/MT, passados 3 meses do anuncio queremos retomar a discussão do assunto.
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Queremos discutir a viabilidade ou não do CEASA/MT, o que foi feito desde janeiro em termos de ações
tanto administrativa como técnicas.

Assim sendo, apresentamos o presente requerimento no sentido de realizar essa audiência publica.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Março de 2019

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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